
 ویال شهرکی چیست؟ 
ویال شهرکی به تعداد ویالهایی گفته می شود که در یک مکان  

خاص ایجاد شده اند. این ویالها دارای ویژگی های مانند داشتن  
ساعته، خیابان بندی داخلی، استراحتگاه مهمان  ۲۴پارک، نگهبان 

 .و… است. بسیاری از ویال در کردان به این روش ساخته شده اند
دارند نسبت به خرید ویال شهرکی  اکثر کسانی که با هم قومیت 

اقدام می کنند زیرا با این روش کنار هم هستند و از یک زندگی  
ویال   راحت، لذت می برند. در ادامه این مطلب خواهید دانست که

و چه مزیت هایی دارد. به شما پیشنهاد می کنیم   شهرکی چیست 
 .که ادامه این مقاله را از دست ندهید
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ویال شهرکی چیست و چه  
 مزایایی دارد؟ 

میتوان گفت، ویال شهرکی   ویال شهرکی چیست   برای پاسخ به سوال 
به مجموعه بزرگی از ویالها گفته می شود که در یک مکان خاص  

ساخته شده اند. برای مثال شهرک های ویال در برغان، در این  
شهرک ها شما محدوده های بزرگ و محصور شده ای را می بینید  

 .که تعداد زیادی ویال در آن وجود دارد
ا ویال شهرکی گفته می شود. ویال شهرکی دارای  به این مکان ه

هیئت امنا است و این هیئت از ساکنان ویال ها تشکیل می شود تا  
برای هزینه های شهرک تصمیم گیری کنند. برای ورود به ویال  

شهرکی باید یا جزء ساکنان ویال باشید و یا کارت مهمان از طرف  
یک از ساکنان  

داشته باشید.می  
خرید   توانید با
ویال در  

صاحب   کردان 
ویال های شهرکی  

 .شوید
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 مزایا خرید ویال شهرکی 
 مزایای ویال شهرکی چیست؟ 

ویال شهرکی از نظر بسیار از افراد ایراد دارد زیرا قوانین سختی دارد  
و شما نمی توانید مانند ویال شخصی هر کار که دوست داشته  
ار افراد  باشید انجام دهید. اما مزیت های خاص خود را دارد که بسی

را مشتاق کرده تا از ویال شهرکی استفاده کنند. همراه ما باشید تا با  
را   ویال مدرن در کردان  این مزیت ها آشنا شوید.از ویال های شهرکی

 .می توان نام برد

 قیمت به صرفه تر ویال شهرکی  .۱

شرکت هایی که ویال شهرکی را می سازند کامال در کار خودشان  
ترین مهندسان را دارند. همین باعث می شود تا  حرفه ای اند و به

از کمترین جای ممکن، بهترین ویال ساخته شود. همچنین این  
شرکت ها به دلیل ساخت ساز زیاد معموال مصالح خود را بصورت  

بسیار زیاد خریداری می کنند و این باعث می شود تا مصالح قیمت  
ال شهرکی قیمت  پایین تری داشته باشد. به این دالیل است که وی

بسیار مناسب تری از ویال های شخصی دارد و بسیار به صرفه تر  
 .است

 امنیت بسیار باال ویال شهرکی  .۲

ویال شهرکی از بسیاری از ویالهای شخصی امنیت باالتری دارد.  
ساعته در تمام روزها در قسمت درب ورودی   ۲۴چراکه یک نگهبان  

اد متفرقه جلوگیری می کند.  شهرک ویالیی وجود دارد و از ورود افر 
همچنین تمام قسمت های ویال با دوربین های مداربسته توسط  
حراست ویال چک می شوند. این یعنی وقتی شما در ویال حضور  



نداشتید دیگر نیاز به گرفتن نگهبان نیست و امنیت ویال شما 
 .تضمین شده است

 
 منابع آب، برق، گاز  .۳

برق و گاز برای بسیاری از ویالها دردسر است   گرفتن مجوز های آب،
و در مواردی شما نمی توانید این امتیازات را برای ویال خود بخرید.  

اما اگر ویال شهرکی خریداری کنید دیگر این مشکل را نخواهید  
داشت چون وظیفه تأمین این امکانات بر عهده شرکت سازنده  

داری می کنند. این یکی  است و آنها به راحتی این امتیازات را خری
 .از مهم ترین مزیت های ویال شهرکی است

 باکیفیت بودن ویال  .۴

باکیفیت بودن زمین یکی از اولین قوانینی است که هر شرکت  
ساخت و سازی باید به آن توجه داشته باشد. وقتی یک شرکت  

ساخت و ساز وقت و پول خودش را صرف پروژه ساخت ویال  
شهرکی می کند مطمئن باشید که ریسک خرید زمین بی کیفیت را  

زمین و ویال که  نمی کند. به همین دلیل شما می توانید به کیفیت 



قصد خریدش را دارید، اطمینان کامل داشته باشید.همچنین با  
 .می توان از کیفیت ویالی شهرکی بهره مند شد ویال در برغان  خرید 

 تنوع زیاد در انتخاب ویال شهرکی  .۵

ویال شهرکی انواع مختلفی دارد. شرکت های ساخت و ساز برای  
اینکه بتوانند فروش بیشتری داشته باشند و همچنین به درخواست  

ها پاسخ دهند، انواع ویال شهرکی با ویژگی های متفاوتی را  
، ساحلی  ویال جنگلی ساختند. برای مثال شمال کشور دارای سه نوع

و معمولی است. افراد با توجه با عالقه شان می توانند از هر نوع  
 .ویال خریداری کنند

 

 معامله و خرید ویال شهرکی 

و   ویال شهرکی چیست  در بخش های باال بطور کامل با اینکه 
آشنا شده اید. در این بخش می   ویال شهرکی چیست مزایای 

شهرکی حرف بزنیم.   خرید ویال خواهیم به شما درباره معامله و 
 .اعتماد کردن به کسی که قصد فروش ویالیی را دارد سخت است
امروزه کالهبرداری های زیادی در خرید و فروش ویال انجام می  
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شود. ویال هم قیمت پایینی ندارند و اگر سرتان کاله برود قطعا پول  
زیادی را از دست می دهید اما درباره خرید ویال شهرکی می توانید  

 .مطمئن باشید که از این اتفاقات نمی افتد
های ساخت و ساز معتبر    شما می توانید ویال شهرکی را از شرکت 

خریداری کنید. اینگونه هیچوقت سرتان کاله نمی رود زیرا این  
شرکت ها زیر نظر سازمان های قضایی فعالیت می کنند و در  

 .صورت بروز مشکل شما می توانید شکایت کنید

 

 کالم پایانی درباره ویال شهرکی چیست 

در این مقاله یاد گرفتید که ویال شهرکی چیست، مزایای ویالی  
شهرکی چیست و شرایط معامله این ویال به چه صورت است. شما  

با توجه به سلیقه خود می توانید از بین ویال شخصی و یا ویال  
شهرکی انتخاب کنید. شاید نتوانید در کنار تعداد زیادی افراد زندگی  

شخصی را انتخاب کنید. پس با توجه به  کنید و از این رو ویال 
عالقه تان خرید کنید. از اینکه تا آخر این مقاله همراه ما بوده اید  

 .کمال تشکر و قدردانی را داریم

 


